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ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТ ШУМЕН 
 

ПРОТОКОЛ № 1 

 
Днес, 31.01.2011 г., от 10.00 часа в Заседателна зала № 2 на Областна администрация 

Шумен, се проведе редовно заседание на Областния съвет за развитие към област Шумен, 
в състав по Лист за регистрация (Приложение №1) с участието на г-н Стойчо Мотев и г-н 
Димитър Димитров, главни експерти в „Национален център за териториално развитие” 
ЕАД – София.  

 
Заседанието протече при следния  

 
ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане и одобряване на Междинен доклад за изпълнението на Областната 
стратегия за развитие на област Шумен 2005-2013 г..     

       Докладва: Ст. Мотев, гл. експерт в НЦТР 

2. Обсъждане и приемане на Актуализиран документ за изпълнението на 
Областната стратегия за развитие на област Шумен 2005-2013 г., до остатъка от периода на 
нейното действие. 

      Докладва: Ст. Мотев, гл. експерт в НЦТР 

 

По първа точка: 

Г-н Стойчо Мотев, главен експерт „Национален център за териториално развитие” 
ЕАД – София презентира пред членовете на Съвета Междинен доклад за изпълнението на 
Областната стратегия за развитие на област Шумен 2005-2013 г. 

Г-н Христо Дечев, председател на ТТП - Шумен изказа мнение, че е необходимо да 
има междинни доклади за изпълнението и на общинските стратегии за развитие, тъй като 
чрез Областната стратегия не се управляват пряко ресурсите, тя само отчита работата на 
отделните общини. Според него, гражданите и бизнесът остават изолирани от участието си 
в създаването на местните стратегии за развитие.  

Г-н Димитър Александров, областен управител коментира, че Областната 
администрация има само координиращи функции в изпълнението на дейностите, заложени 
в Областната стратегия за развитие. Целта на направената междинна оценка е да бъдат 
дефинирани съществуващите към този момент недостатъци в стратегията, както и да се 
набележат основните насоки за актуализацията на този стратегически документ. 

След проведената дискусия, с 18 гласа „За” членовете на Областния съвет за 
развитие взеха следното  
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Решение № 1: 

Областният съвет за развитие в област Шумен одобрява Междинен доклад за 
изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Шумен 2005-2013 г 

 
 

По втора точка: 

Г-н Стойчо Мотев, главен експерт „Национален център за териториално развитие” 
ЕАД – София представи на членовете на Съвета Проект на Актуализиран документ за 
изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Шумен 2005-2013 г., до 
остатъка от периода на нейното действие. 

След последвалото обсъждане, с 18 гласа „За” членовете на Областния съвет за 
развитие взеха следното  

Решение № 2: 

Приема Актуализиран документ за изпълнението на Областната стратегия за 
развитие на област Шумен 2005-2013 г., до остатъка от периода на нейното действие. 

 

 

 

Председател:  /п/ Секретар:  /п/ 

ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ  ХРИСИМИРА ХРИСТОВА 

 


